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1.  Algemene informatie over TV Tautenburg 
 

Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie (JC) organiseert de jeugdactiviteiten op de club zoals competitie, 

clubkampioenschappen en gezelligheidstoernooitjes.  

 

In 2019 bestaat de JC uit Ilse van Woudenberg, Dennis Top en de leden van de jeugdselectie:  Lars 

Ehrencron, Levi Copijn, Jaime Fatels, Sophie Sakkers, Didier Moggré en Isabel Mosterd (foto op 

pagina 12). 

 

                        
Ilse van Woudenberg              Dennis Top 

06-57527586                             06-24360095 

 
Voor alle vragen over jeugdactiviteiten kun je bij de JC terecht via  jc@tautenburg.nl of neem 

contact op met één van de JC leden. 

 

Clubhuis/jeugdhonk 
Iedereen is welkom in ons clubhuis. Bardienst wordt voorzien door alle volwassen leden van de club 

die zichzelf kunnen inroosteren.  Tijdens de trainingen zal de kantine vaak wel open zijn maar is er 

geen bardienst. Iedereen kan gerust binnen plaatsnemen.                                                                                                                              

Het jeugdhonk is een gezellige plek met spelletjes voor jong en oud. Het is voor iedereen 

toegankelijk, spelend lid, broers, zussen enz. Als iedereen bij het weggaan even checkt of de 

gebruikte spullen zijn opgeruimd, houden we het met zijn allen netjes. 

 

Gedragsregels  
Op het park maak je gebruik van andermans spullen en daar zijn we dan ook zuinig op. 

 

Op de baan draag je sportkleding en tennisschoenen. We maken gebruik van de openslaande hekjes 

en klimmen niet over de hekken.  De netten op de baan zijn er om een bal overheen te slaan en niet 

om er zelf overheen te springen of klimmen. 

 

In de hal staat een ton met leenrackets die gebruikt mogen worden, maar wie ze leent ruimt ze ook 

netjes weer op.  

 

Scheldpartijen en onsportief gedrag worden niet getolereerd. Respect voor de tegenstander hoort bij 

de sport. 

 

 
 

mailto:jc@tautenburg.nl
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Wij vinden het belangrijk dat de kinderen van onze tennisvereniging sportief gedrag laten zien op 

en rondom de tennisbaan. Ook het voorbeeld van de ouders langs de baan is hierbij van belang.  

 

Onderstaande afspraken gelden hierbij: 

 

amen maken we veel plezier 

unten van de tegenstander zijn ook mooi 

uders zijn geen coaches 

ackets zijn om mee te tennissen  

ellen doen we hardop en eerlijk 

edereen gedraagt zich sportief 

r wordt niet gevloekt of gescholden 

ijne wedstrijd! 

 

 

 

 

Afhangbord/pasje 
Je kunt met je KNLTB pas altijd het park op door deze door de paslezer bij het toegangshek te halen. 

Op dezelfde manier kun je de deur naar het halletje openen. Ieder lid heeft een KNLTB pas. 

 

Iedereen is  welkom om vrij te komen spelen. Als je vrij gaat tennissen zorg je zelf voor de ballen. 

 

Het kan voorkomen dat het erg druk is op de baan en dan moet je een baan reserveren via het 

afhangbord. Dit heet “afhangen”. Iedereen krijgt dan een baan voor een bepaalde tijd. Afhangen doe 

je met de touchscreen computer in de hal en je KNLTB pas. Rechtsboven het touchscreen vind je ook 

de knoppen van de lampen per twee banen.  
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2. Wat zit er in  mijn tennistas 
 

Om te tennissen heb je natuurlijk sportkleding, tennisschoenen, een racket en ballen nodig, maar 

wat zit er nu allemaal nog meer in je tennistas? 

Hier zie je  een plaatje met alles wat er in je tas zou kunnen zitten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle spullen, zoals rackets, ballen, schoenen, tassen of andere accessoires zijn te verkrijgen bij de 

sportzaak of op internet, bijvoorbeeld bij www.tennisdirect.nl. Voor informatie over tennisartikelen 

kun je altijd contact met de trainer opnemen.   
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3. Tennislessen  
 

De tennislessen bij Tennisvereniging Tautenburg 

worden verzorgd door Tennisschool Tom van Lijf 

(Tennisschool TVL). 

Tennisschool TVL is een professionele tennisschool, die sinds oktober 2011 actief is in regio Utrecht.  

Binnen  de tennisschool worden trainingen aangeboden van recreatief tot prestatief. Daarbij houden 

wij rekening met persoonlijke aandachtpunten en mogelijkheden van de individuele speler. Om aan 

de persoonlijke aandachtpunten en mogelijkheden te voldoen heeft Tennisschool TVL tijdens de 

tennistrainingen de focus op de technische-, tactische-, mentale en fysieke vaardigheden binnen de 

tennissport. De kernwaarden zijn daarbij enthousiasme, kwaliteit en betrokkenheid voor zowel de 

individuele speler als de vereniging.  

Julian Verwegen is de hoofdtrainer voor Tautenburg en verzorgt de trainingen. Tom van Lijf is 

verantwoordelijk voor de organisatie van de indeling van de lessen en ondersteunt bij het organiseren 

van instroom van de jeugd (zoals schooltennis en maak kennis met tennis).  

Hieronder stellen Julian en Tom zich voor: 

Hallo mijn naam is Julian Verwegen, ik ben 23 jaar oud en woon 

in Utrecht. Vanaf mijn 5e jaar speel ik al tennis op USV Hercules, 

Hier heb ik tot mijn 22ste gespeeld. En ben afgelopen jaar 

overgestapt naar T.C. Domstad. Op dit moment ben ik niveau 4 

speler. Bij Domstad ga ik dit jaar 3e klasse Heren spelen op 

zondag, ik ben een echte baseliner en zal voornamelijk met mijn 

forehand de punten gaan maken. 

Ben nu al 3 jaar afgestudeerd van het ROC Sport college en heb 

hier onder andere mijn Tennisleraar Licentie gehaald. Ik geef nu 

al 3 jaar lang les op verschillende verenigingen in en rond Utrecht. 

Denk aan: ULTC Iduna, TC Domstad, Ouderijnse Tennis CLub, 

UVV-Tennis, TC Fak, USV Hercules, LTC Vechtlust, Zwaluwen, TV 

At Risk. Zoals je ziet ben ik op heel veel verschillende 

verenigingen actief geweest. Vanaf april 2019 heb ik een nieuwe 

uitdaging op TV Tautenburg. Als vaste trainer op een club. Hier 

heb ik erg veel zin in!  

Ik hoop dat ik Tautenburg goed van dienst kan zijn de komende jaren. Zodat wij een groei krijgen 

bij zowel de senioren als bij de jeugd. En dan hoop ik jullie allemaal snel te ontmoeten op het 

tennispark! 
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Hallo mijn naam is Tom van Lijf, ik ben 40 jaar oud en woon 

in Utrecht. Sinds oktober 2011 run ik mijn eigen tennisschool. 

Ik geef al 21 jaren tennisles, de laatste 5 jaren bij T.V. At Risk 

en LTV Meijenhagen. Naast het geven van tennisles en spelen 

van tenniscompetitie ben ik een actieve Padel speler en 

marathon loper. Samen met Julian heb ik ontzettend veel zin 

om vanaf april de lessen te verzorgen op jullie mooie club in 

Maartensdijk. 

 

 

 

 

Tennisschool TVL verzorgt het hele jaar door tennislessen voor elke leeftijdsgroep en speelsterkte. 

Er worden trainingen aangeboden voor iedere speler en op elk niveau. Zomer en winter wordt er 

buiten getraind. De lessen voor het zomerseizoen worden gegeven van april tot en met september 

en de lessen voor het winterseizoen van oktober tot en met maart. De lesgroepen worden ingedeeld 

naar spelniveau en leeftijd. Ongeveer 2 maanden voor de start van iedere nieuwe lesperiode ontvang 

je een mail waarin u zich kunt opgeven voor de komende lesperiode.  

Ook organiseert de tennisschool Maak kennis met tennis. Dit is een cursus van 10 lessen  voor 4-

5 jarige kids en voor 6 t/m 9 jarige kids. Voor Maak kennis met tennis hoeven de kinderen nog geen 

lid te zijn van TV Tautenburg en kunnen ze tijdens de lessen een racket lenen. Bovendien ontvangt 

ieder kind dat zich na deze cursus als officieel lid van TV Tautenburg heeft aangemeld een racket 

van de vereniging cadeau. 

Wanneer je tennislessen neemt bij de tennisschool, krijg je hiervan een factuur thuisgestuurd. Het 

lesgeld zit dus niet in de contributie verwerkt, maar is apart hiervan. Zo kan iedereen zelf bepalen 

om tennisles te volgen of niet. Om tennis op een juiste manier te gaan spelen is het aan te raden 

om tennisles te nemen.  

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Julian Verwegen (06-42070274) of Tom van Lijf (06-

25554732) of per e-mail via info@tvl-tennis.nl. Via http://tvl-tennis.nl vind je de website van de 

tennisschool. 
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4.  Tenniskids 
 
Bij TV Tautenburg wordt les gegeven en competitie gespeeld volgens het Tenniskids-programma. 

 

Wat is tenniskids 
Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Met speciale ballen, banen en 

oefeningen leert zelfs de jongste jeugd de sport razendsnel te spelen. Kinderen worden direct in een 

team met leeftijdsgenootjes geplaatst. Zo maken ze snel nieuwe vriendjes en werken ze samen naar 

duidelijke doelen toe. Dat is niet alleen goed voor de fysieke, maar ook voor de sociale vaardigheden. 

Plezier en samenspel; daar draait het om bij Tenniskids. Naast de uitdagende trainingen is er ook 

een gevarieerd wedstrijdaanbod waaraan kinderen het hele jaar door vaak als team kunnen 

deelnemen.  

 

De kleurindeling: blauw, rood, oranje en groen 
Tenniskids is geheel afgestemd op de leeftijd en de mogelijkheden van kinderen. Daardoor leren ze 

het spel razendsnel spelen. Vier kleuren brengen hun vooruitgang in kaart: blauw, rood, oranje en 

groen. Bij iedere kleur horen andere leeftijden, baangroottes en balsoorten. In alle kleuren spelen 

jongens en meisjes door elkaar. 

 

De leeftijdsgrenzen voor blauw, rood, oranje en groen zie je hieronder. Dit zijn adviesrichtlijnen. Per 

kleur is er een marge van twee jaar.  

 

 
 

 

Blauw 
Speciaal voor de jongste jeugd is er Tenniskids Blauw. In deze eerste fase maken kinderen van 4 tot 

6 jaar kennis met het tennisspel en de vereniging, waarbij plezier centraal staat. Met verschillende 

eenvoudige en speelse oefeningen ontwikkelen de kinderen hun eerste bal- en racketvaardigheden. 

De oefeningen, zoals tikspelletjes en balspelletjes met en zonder racket, zijn volledig afgestemd op 

de leeftijd van het kind.  
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Rood 
In Tenniskids Rood maken kinderen van 6 t/m 9 jaar verder kennis met het tennisspel. Ze leren de 

basisvaardigheden op het gebied van bewegen en coördinatie. Kinderen die tennissen in rood maken 

kennis met leuke activiteiten en spelen korte wedstrijden in de Tenniskids competitie: de Rode 

competitie. Daarnaast kunnen zij meedoen aan korte toernooitjes, vaak van een dag of dagdeel. Er 

wordt in rood gespeeld met een zachte rode bal op een minibaan (6x12 meter).  

  

 

 

 

 

 

 

Oranje 
In de volgende fase van Tenniskids wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling. De kinderen (8 t/m 

11 jaar oud) leren nieuwe slagen en technieken die hen helpen om uiteindelijk te kunnen spelen op 

een grote baan. Er wordt gespeeld op een driekwartbaan (een volledige baan die in de lengte is 

ingekort tot 18 meter). Er wordt gespeeld met een bal die geschikt is voor het spelen op een 

driekwartbaan (zachter en lichter dan een gele tennisbal). De wedstrijden worden steeds langer en 

in deze fase kunnen kinderen deelnemen aan de Tenniskids Oranje competitie. Ook kunnen kinderen 

in oranje meedoen aan toernooitjes, dit zijn meestal eendaagse toernooitjes. 

  

Groen 
Dit is de laatste fase in de voorbereiding op ‘hele baan’ tennis. De kinderen zijn 10 t/m 12 jaar oud. 

Kinderen in deze leeftijd zijn groter en in staat om de hele baan te bestrijken. Er wordt dan ook op 

een 'hele baan' getennist. Bij de dubbels wordt er gespeeld in het dubbelveld, dus inclusief de 

tramrails. Technieken, tactieken en atletisch vaardigheden worden in deze fase verder ontwikkeld. 

De wedstrijden worden weer wat langer en het wedstrijden spelen speelt een steeds belangrijkere 

rol. De Tenniskids competitie die bij deze fase hoort is de Groene competitie. De groene toernooitjes 

die worden georganiseerd zijn vaak over meerdere dagen verspreid zijn. Tevens zijn 

groene toernooitjes soms gekoppeld aan een open jeugdtoernooi. Er wordt in groen gespeeld met 

een langzame groene bal die geschikt is voor tennis op een hele baan. 
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Na tenniskids Groen zijn kinderen helemaal klaar om op een hele baan te tennissen met de bekende 

gele bal. Ze beheersen de juiste techniek om op een heel veld rally’s te spelen. De kinderen in de 

leeftijd van 11 t/m 17 jaar kunnen dan ook mee gaan doen aan de KNLTB jeugdcompetitie in het 

voor- en najaar.  

 

Op http://tenniskids.nl/ is nog heel veel meer informatie te vinden over tenniskids. 

  

http://tenniskids.nl/
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5. Wat is er op de club te doen 
 
Bij TV Tautenburg worden heel veel dingen georganiseerd voor de jeugd. Hieronder vertellen we iets 

over de verschillende competities, de clubkampioenschappen en andere activiteiten op de club en de 

mogelijkheid om open toernooien te spelen. 

KNLTB Rode en Oranje competitie 
Kinderen in rood en oranje kunnen mee doen aan de Tenniskids Rode en Oranje competitie.  

Deze competitie bestaat uit ongeveer 15 speelmomenten op zondagochtend in de periode eind 

maart-juni en september-oktober. Je speelt samen met de kinderen van je team korte wedstrijdjes 

tegen kinderen van andere verenigingen. Dat kan “thuis” bij Tautenburg zijn maar ook “uit” op 

andere tennisparken in de buurt. Jongens en meisjes spelen door elkaar. De Rode en Oranje 

competitie is een leuke en laagdrempelige manier om kennis te maken met competitie spelen.  

 

KNLTB Groene competitie 
Voor Groene spelers is er voorjaarscompetitie en najaarscompetitie op 7 zondagochtenden in het 

voorjaar (april en mei) en 7 zondagochtenden in het najaar (september en oktober). Je speelt in een 

team van meestal 4-6 kinderen zowel thuis- als uitwedstrijden en zowel enkel als dubbel. De 

wedstrijden zijn langer dan in de Rode en Oranje competitie maar korter dan in de junioren 

jeugdcompetitie. Jongens en meisjes spelen door elkaar 

 

KNLTB jeugdcompetitie junioren 
Voor Gele jeugdspelers is er ook een voorjaars- en najaarscompetitie. Dit heeft de junioren 

competitie. Deze competitie vindt plaats op 7 zaterdagen of zondagen in het voorjaar (april en mei) 

en in het najaar (september en oktober). Je speelt in een mixteam, jongensteam of meisjesteam 

van meestal 4-6 kinderen en ook weer zowel thuis- als uitwedstrijden en zowel enkel als dubbel. 

 

Tenniskids events 
Naast de Rode, Oranje en Groene competitie zijn er op het gebied van Tenniskids ook vele events te 

spelen in rood, oranje en soms ook groen. Events zijn wedstrijdactiviteiten die clubs organiseren en 
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duren een dagdeel. Events zijn laagdrempelig en veel minder prestatief opgezet dan de open 

toernooien. De inschrijving voor Events verloopt via http://tenniskids.toernooi.nl/ 

 

Open jeugdtoernooien 
Voor Groene en Gele jeugdspelers worden open toernooien georganiseerd die meestal een week 

duren, inclusief de weekenden.  

 

Leuke jeugdtoernooien in de buurt zijn bijvoorbeeld: 

Meijenhagen (De Bilt), Iduna (Utrecht), Shot (Zeist),  

Nederhorst (Nederhorst den Berg), Driebergen, Houten,  

BLTC (Baarn), Hoogerheide (Hilversum), Tulip (Hilversum),  

Helios (Bilthoven) en Bunnik. 

 

 

Clubkampioenschappen 
Ieder jaar organiseert de jeugdcommissie samen met de technische commissie de 

clubkampioenschappen. In juni worden meestal de onderdelen enkel en mix gespeeld en in 

september het onderdeel dubbel. Voor de jeugd zijn er aparte categorieën Rood, Oranje, Groen, Geel 

A en Geel B.  

 

Andere activiteiten op de club 
Naast competitie, toernooien en clubkampioenschappen worden er binnen de club leuke activiteiten 

georganiseerd waarbij vooral de gezelligheid voorop staat. Een paar voorbeelden zijn: 

• Toss middagen (soms samen met TV Hollandsche Rading). 

• Openingstoernooi. 

• Mini Maxi toernooi. 

Hoe geef ik me op voor de activiteiten 
Alle activiteiten worden aangekondigd via de website www.tautenburg.nl en via een e-mail (aan je 

ouders). Inschrijven kan dan via een link op de website. Ook de trainer zal jullie na de les herinneren 

aan activiteiten waarvoor ingeschreven kan worden. Als je ouders in de groepsapp zitten ontvangen 

ze ook een appje.  

 

  

http://tenniskids.toernooi.nl/
http://www.tautenburg.nl/
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6.  Selectiespelers 
 

De tennisvereniging heeft een jeugdselectie. Dit is een groep kinderen die behoren tot de beste 

kinderen van de vereniging. Deze kinderen trainen anderhalf uur extra per week op woensdag aan 

het eind van de middag. Misschien leuk om een keer te komen kijken naar hoe jij over een aantal 

jaar zou kunnen tennissen. Deze groep zit ook in de jeugdcommissie en organiseert activiteiten voor 

de tenniskids spelers.  

Hieronder zie je een foto van de selectiegroep zomer 2019 met de namen erbij. 

 

Van links naar rechts:  

Lars Ehrencron, Levi Copijn, Jaime Fatels, Sophie Sakkers, Didier Moggré en Isabel Mosterd. 

 


